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Občané Chomutova by se v bu-
doucnu měli dočkat zkvalitnění 
života ve svém městě. To má před 
sebou finančně zajištěnou per-
spektivu.

Statutární město Chomutov 
chystá v příštích několika letech 
realizaci dvou tématických inte-
grovaných plánů rozvoje města. 
V rámci revitalizace areálu býva-
lých kasáren vyroste sportovně 
rekreační a oddychová zóna, která 
nabídne občanům města Chomuto-
va široké možnosti jejich vyžití ve 
volném čase. Krom toho Chomu-

tovští plánují pod heslem Sídliště, 
místo pro život provést rozsáhlou 
regeneraci panelových sídlišť. Je 
jasné, že oba integrované plány 
rozvoje jsou silně finančně nároč-
né, a je tedy nasnadě otázka, jestli 
realizaci takto finančně náročných 
investic město utáhne.

„Touto otázkou se z pozice ekono-
ma města zabývám již několik měsí-
ců, během kterých se nám podařilo 
namodelovat šest konstrukcí predik-
ce hospodaření města a financování 
zamýšlených investičních celků. Po 
zralých úvahách lze však prohlásit, 

Slovo primátorky

Chomutov má před sebou příznivé vyhlídky
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Vážení spoluobča-
né, nyní na jaře, 
když všechno ko-
lem nás kvete 
a voní, si člověk 
dokáže nejlépe uvě-
domit, jak krásné 
a zelené je naše 
město. Někteří z nás 

dokonce považují tu spoustu měst-
ské zeleně za samozřejmost, ale 
stačí se podívat do některých jiných 
měst, abychom si mohli uvědomit, 
že naše město je právě tím velkým 
množstvím stromů, keřů a květin 
odlišné. Již naši předkové se uká-
zali jako moudří lidé, když založili 
přímo v centru města rozsáhlý park. 
Naštěstí i další generace na jejich 
počin navazovaly, což je zavazují-
cí i pro nás. Snažíme se postupně 
obnovovat zeleň, někdy nahrazovat 
staré dřeviny novými, jako tomu 
bylo třeba v Cihlářské ulici, obnovo-
vat staré parky jako u soudu a také 
vysazovat novou zeleň, jako tomu je 
i na Palackého ulici. Tam nám zbývá 
zvelebit ještě jeden poslední úsek 
poblíž kruhového objezdu, aby tato 
ulice byla opět zelenou chloubou 
města. Rádi bychom spolu s nový-
mi vlastníky domů upravili také 
veřejná prostranství na sídlištích, 
kde bude třeba některé přestárlé či 
zanedbané dřeviny vyměnit nebo 
upravit a také spoustu nových 
vysadit. Chomutov je průmyslové 
město, které se vždy vyznačovalo 
zvýšenou prašností, ale právě díky 
zeleni se nám tu může dýchat lépe. 
A to už nemluvím o tom, jak krásně 
to právě nyní na jaře působí na oko. 
Hezké jarní dny Vám přeje 
                               Vaše Ivana Řápková

že město profinancování inte-
grovaných plánů rozvoje města 
finančně zvládne,“ prohlásil 
vedoucí odboru ekonomiky Jan 
Mareš.

Jednotlivé integrované plány 
rozvoje města budou ze značné 
míry financovány z účelových 
evropských dotací. Město má 
nyní historicky první možnost 
sáhnout si ve velké míře na 
dotační prostředky EU. Byla by 
velká škoda této možnosti nevy-
užít, zvláště když dotace mohou 
u projektů negenerujících ve-
řejnou podporu dosáhnout až 
85 %, k čemuž lze místy připočí-
tat i státní podporu ve výši 7,5 %. 
Tedy velké investice za relativně 
nepatrnou spoluúčast. 

Je jasné, že na předfinancová-
ní zamýšlených investic budeme 
muset využít zapojení cizích 
zdrojů, kde plánujeme přijetí 
revolvingového úvěru, kterým 
bychom jednotlivé akce profi-
nancovali a jež bychom násled-
ně spláceli ze získaných dotací 
v rámci jednotlivých operačních 
programů. 

Díky v minulosti racionálnímu 
a odpovědnému hospodaření má 
nyní město vynikající situaci pro 
vyjednávání s bankovními ústa-
vy ve věci poskytnutí středně-
dobého až dlouhodobého úvěru. 
Chomutov má dostatek volných 
peněžních zdrojů, které uspořil 
v minulých fiskálních obdobích 
a jeho dluhová služba je nulová. 
Město je tedy bez úvěrového 
zatížení. 

              (Pokračování na str. 2)
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T – rejstřík trestů 
Z – živnostenský rejstřík
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Tématicky zaměřenéTématicky zaměřené

Setkání s  občanySetkání s  občany

se uskuteční 
29. května29. května

od 16 do 17 hodinod 16 do 17 hodin 
v zasedací síni starobylé 
radnice na nám. 1. máje

TéTéma:ma:
Městská hromMěstská hromadná dopravaadná doprava

Ministerstvo financí České re-
publiky potvrdilo, že v zónách, 
kde Statutární město Chomutov 
obecně závaznou vyhláškou města 
zakázalo provoz výherních hracích 
přístrojů, už nebude povolovat nové 
videoloterijní terminály a elektro-
nické rulety.

„Jsem velice ráda, že jednání 
s ministerstvem pokročilo a jeho 
krok samozřejmě vítám,“ radovala 
se primátorka Chomutova Ivana Řáp-
ková. „Provozovatelé heren totiž tvr-
dili, že si budou do svých podniků, 
kterých se omezení vyhláškou týká, 
pořizovat právě videoterminály.“

Chomutov tak docílil dalšího 
dílčího úspěchu v ochraně svých 
záležitostí veřejného pořádku na 
úseku regulace hazardních her 
a loterií. Na problémy okolo hráčské 
závislosti se bohužel často nabalují 
také nejrůznější kriminální činy. 
O tom by mohla nejedna rodina nejen 
z Chomutova vyprávět.                 (pav)

Nad hernami se smráká

SÍDLIŠTĚ ,  místo pro život

P O Z VÁ N K A

Pro : zástupce SVJ a maj i te le bytových 
domů v lokal i tě s íd l išť Březenecká , Ka-
menná , Zahradní a Písečná
Téma : čerpán í f inančn ích prostředků 
z Integrovaného operačn ího programu 
EU na rekonstrukc i bytových domů ( j iž 
av izováno v Chomutovských novinách 
16. 4. 2008)
Kdy : 29. 5 . 2008 od 16 hodin
Kde : Ku l turn í dům Zahradní (KaSS)
Organizátor : Statutárn í město Chomu-
tov, úsek pro jektů , b l ižš í informace na 
www.chomutov –pro jekty.eu

Cestující veřejnost, která využívá 
chomutovskou městskou hromad-
nou dopravu, se dočká pozitivních 
úprav.

Od 1. června 2008 nastane 
v Chomutově a Jirkově několik změn 
týkajících se organizace MHD. Tou 
první a zásadní je zrychlení linky 
č. 31. Linka již nebude obousměrně 
obsluhovat lokalitu Horník v Jirko-
vě. Tímto krokem dojde ke zrychle-
ní o 4 minuty a po ukončení opravy 
silničního mostu přes silnici I/13 
dokonce o 8 minut. Druhou úpravou 
je redukce provozu nepříliš vyu-
žívané náhradní autobusové linky 
č. 18 během výluky způsobené opra-
vou mostu. Linka bude jezdit již jen 
ve špičkách pracovních dnů. Oproti 
tomu se prodlouží trolejbusová lin-
ka č. 22 ze stanice Vodní do stanice 
Chomutov, autobusové nádraží. Tím 
dojde k posílení přímého spojení 
z centra města na přilehlá chomu-
tovská sídliště. Po skončení výluky 
bude linka č. 22 opět ukončena ve 
stanici Vodní.

Další změnu přivítají především 
mladší ročníky cestující za zába-
vou. Po přidělení licence bude za-
veden zkušební provoz noční linky 
č. 11. Linka bude jezdit pouze v pátek 
a v sobotu. Jednotné jízdné na lince 
bude 20 Kč. Po uplynutí měsíční zku-
šební doby se provoz linky vyhod-
notí. Podmínkou jejího provozu je, 
že linka bude efektivně využívána 
a nedojde k ohrožování majetku 
a řidičů dopravce.                          (pav)

Cestující se dočkají 
příjemných změn

Počátkem roku jsme občany Chomutova informovali o spuštění elektronické-
ho vyvolávacího systému na budově Zborovská (přízemí a 3. patro). V této 
souvislosti jsme uvedli i novou službu – pojištění vozidel přímo na pracovišti 
registru silničních vozidel (3. patro). K dnešnímu dni poskytujeme našim 
klientům další informace. Pracoviště zde zastupuje čtyři největší pojišťovací 
ústavy. Pracovní doba je pondělí a středa od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 
hodin. Klient si může pojistit vozidlo za škodu způsobenou jeho provozem, 
tzv. zákonné pojištění a nově lze sjednat i tzv. havarijní pojištění. Individuálně 
se lze objednat na čísle 776 603 320, p. Janotová.                        (text a foto: br)

Chomutov byl minulý pátek jedním 
z mnoha evropských měst, která se 
zapojila do pokusu o překonání světo-
vého rekordu v počtu lidí tancujících 
souběžně čtverylku. Pod organizační 
taktovkou učitelky společenského 
tance a společenské výchovy Dagmar 
Knížetové se na náměstí 1. máje přes-
ně v poledne roztančilo 286 účastníků 
z řad studentů středních škol, dětí 
z dětského domova i z řad veřejnosti. 
Město tak výrazně přispělo k tomu, 
že rekord padl. Notáři ze všech míst 
hlásili do ústředí ve Slovinsku počty, 
a přestože celkový součet nebyl v době 
uzávěrky znát, už ten dílčí hovořil 
o více než dvaceti sedmi tisících účast-
níků. „Jsem nadšená, protože všechno 
dopadlo skvěle. Tanečníci, jichž jsme 
dokázali shromáždit nejvíc v repub-
lice, byli disciplinovaní a pokusu 
věnovali maximum pozornosti a umu. 
Třešničkou na dortu pak bylo počasí,“ 
okomentovala akci i náhlé vyčasení 
v jinak zamračeném a deštivém dni 
D. Knížetová.                     (text a foto: sk)



Co děláte s načerno chovanými psy?Co děláte s načerno chovanými psy?
Pokud se dozvíme o existenci nepřihláše-

ných psů (nejčastěji je tomu od zástupců SVJ), 
tak majitele vyzýváme ke splnění ohlašovací 
povinnosti. Pokud na tuto výzvu nereaguje, 
vystavuje se nebezpečí ukládání pokut, a to 
i opakovaně. Uložení pokuty však samotný 
stav nelegalizuje a poplatek je takovému po-
platníkovi doměřen dle pomůcek i zpětně.

Jak postupujete s neplatiči?Jak postupujete s neplatiči?
Postup vymáhání daňových nedoplatků je 

oproti ostatním pohledávkám velmi jednodu-
chý. Nedoplatek na poplatku (dani) se vyměří 
platebním výměrem. Samotný nedoplatek 
lze navýšit až na trojnásobek. V případě ne-
zaplacení se pohledávky vymáhají daňovou 
exekucí.

Kam zavolat, když chybí u popelnic sáčky Kam zavolat, když chybí u popelnic sáčky 
na psí exkrementy?na psí exkrementy?

Stanoviště odpadkových košů včetně nádob 
na psí exkrementy mají ve správě Technické 
služby města Chomutova, které sáčky pravi-
delně doplňují. V případě, že sáčky u nádob 
nejsou, je možné zavolat na dispečink TSmCh, 
které zajistí jejich doplnění. Nad rámec jsou 
sáčky k dispozici zdarma rovněž v hlavní bu-
dově magistrátu.

Jak je to s cestováním psů se vstupem do Jak je to s cestováním psů se vstupem do 
Schengenského prostoru?Schengenského prostoru?

Vstup do Schengenského prostoru umožnil 
občanům ČR překračovat hranice smluvních 
států, aniž by se museli podrobit hraniční 
kontrole. Vstup do Schengenu však nezměnil 
podmínky cestování zvířat. Pro vycestování 
psa do zahraničí neustále platí povinnost mít 
vystavený doklad zvířete od veterináře, tzv. 
zvířecí pas, ve kterém jsou vyznačena povin-
ná očkování, číslo čipu či trvalého označení 
psa a další povinné informace.

Kde zjistím informace o možnostech placení Kde zjistím informace o možnostech placení 
poplatku?poplatku?

Informace o poplatku ze psů získáte na od-
boru ekonomiky chomutovského magistrátu 
ve 2. patře budovy ve Zborovské ulici, kance-
lář č. 227 nebo na telefonu 474 637 199. (jmš)
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(Dokončení ze str. 1)
Významným prvkem pro zajiště-

ní úvěru je i skutečnost, že pokud 
bude městu integrovaný projekt 
odsouhlasen, tak již o schválené 
evropské prostředky nemůže při-
jít. Stačí, pokud je proinvestuje 
v rozvojové zóně. Pozice města je 
tedy taková, že bankovní ústavy již 
před vyhlášením veřejné zakázky 
soutěží, jaké úvěrové podmínky 
městu nabídnou. „Obdrželi jsme 
několik indikativních nabídek, kdy 
jsou městu nabízeny prostředky 
odvíjející se od jednodenního pri-
boru, a to dokonce s mírně zápor-
nou odchylkou. 

Chomutov má před sebou příznivé vyhlídky
Finanční stabilita města je podtr-

žena skutečností, že banky po dů-
kladné analýze hospodaření města 
jsou ochotny nabídnout v krátkodo-
bém horizontu 400 milionů korun, 
ve střednědobém horizontu 700 mi –
lionů korun a v dlouhodobém hori-
zontu až miliardu korun, a to zcela 
bez zajištění. S takovýmto velkým 
zadlužením však nepočítáme. Stále 
uvažujeme o přijetí úvěru v rozme-
zí 250 až 300 milionů korun s tím, 
že předpokládáme, že po ukončení 
realizace integrovaných plánů měs-
ta splácením úvěru zatížíme maxi-
málně jedno další volební období. 
Vynikající pozici města podtrhuje 

i skutečnost, že letos bylo městu 
zvýšeno krátkodobé ratingové hod-
nocení, kdy se zlepšila bonita města 
ze STR3 na STR2, což je kvalitní 
subjekt s dobrou schopností splácet 
své aktuální závazky. Dlouhodobý 
rating zůstává rovněž na vysoké 
úrovni B1+, jež svědčí o tom, že jsme 
schopni dostát svým závazkům 
včas,“ uvedl Mareš. Z ekonomického 
hlediska má Chomutov více než dob-
ře našlápnuto, a pokud se všechny 
jeho projekty podaří zrealizovat dle 
schválené strategie rozvoje města, 
dojde ke zvýšení kvality života 
obyvatel za současného zachování 
stability městského rozpočtu.   (pav)

Jan Mareš 
je v tomto vo-
lebním období 
v Zastupitel –
stvu a Radě 
města Chomu-
tova nováčkem. 
K dění na radni-
ci však přispíval 
i v minulých 
letech, kdy pů-

sobil v komisi pro občanské aktivity 
a podílel se svým hlasem na podpo-
ře různých kulturních, sportovních 
a společenských aktivit ve městě. 

V Chomutově žije od roku 1970, 
kdy ho sem rodiče přivedli z neda-
lekých Vejprt. V Chomutově nalezl 
i svou manželku, se kterou vychová-
vá dvě děti, které v současné době 
studují na vysoké škole. 

Po absolvování základní školy vy-
studoval v Chomutově gymnázium 
a následně i Pedagogickou fakultu 
Západočeské univerzity v Plzni. 
Promoval v roce 1983. Jeho osobní 
i pracovní život provází tělovýcho-
va a sport. Zálibu v něm přetavil 
i do profese učitele tělesné výchovy. 
Kariéru učitele zahájil roku 1983 
na Středním odborném učilišti 
energetickém v Chomutově, kde byl 
také o devět let později na základě 
konkurzu jmenován ředitelem. Pod 
jeho vedením prošla tato škola 
řadou změn až do dnešní podoby 
Střední školy energetické a stavební 
Chomutov. Nezbytné manažerské 
schopnosti Jan Mareš rozvíjel účastí 
na řadě zahraničních stáží a dalším 
vzděláváním v oblasti školského 
managementu na Pedagogické 
fakultě Karlovy univerzity. I díky 
tomu se loni stal finalistou prestiž-
ní soutěže Manažer roku v sektoru 
vzdělání. Původní tělocvikářské 
vzdělání, rozšířené o masérské 
a rehabilitační dovednosti, zúročil 
i u chomutovských sportovců. Řadu 
let působil jako masér u klubu zápa-
su a ledního hokeje. 

Politický život začal v roce 2002, 
kdy byl osloven představiteli České 
strany sociálně demokratické. Do 
zastupitelstva a rady města se dostal 

Vizitky zastupitelů aneb Získali váš mandát
v roce 2006. Za velkou životní zku-
šenost považuje volební kampaň do 
Senátu Parlamentu České republiky, 
kterou absolvoval v doplňovacích 
volbách v roce 2007. Svůj souboj 
o Senát prohrál jen velmi těsně. „Díky 
téhle zkušenosti jsem měl možnost 
poznat povahu a charakter řady lidí. 
Jako sportovec vím, co je to nejtěs-
nější prohra, a takto to také beru. Ale 
překážky a rány osudu zde nejsou 
proto, aby nás dostávaly do kolen, 
ale proto, abychom je překonávali,“ 
říká. Orientovat a rozhodovat se 
v politickém životě mu pomáhá jeho 
další profesní zapojení. Je členem 
Výboru pro výchovu, vzdělání a za-
městnanost Zastupitelstva Ústeckého 
kraje, místopředsedou Národní rady 
Unie školských asociací a předsedou 
Krajské rady této unie, předsedou 
Rady Asociace energetického a elek-
trotechnického vzdělání, je členem 
Rady Národního ústavu odborného 
vzdělání a členem dalších poradních 
orgánů v oblasti školství a vzdělává-
ní (Sektorová rada energetiky, Moni-
torovací výbor projektů ESF MŠMT, 
sbor externích hodnotitelů projektů 
NAEP atd.)

Stejně aktivně jako v profesním 
si vedl a vede i v osobním životě. 
Například řadu let působil ve funkci 
vedoucího fotbalového družstva 
žáků a dorostu FK Chomutov, kde 
hrával i jeho syn, na jehož zápasy 
se dnes chodí dívat na AFK LoKo 
Chomutov. Takže se z atleta, který 
mimo Chomutov závodil za Slavii 
Praha a Škodu Plzeň, stal dnes spí-
še pasivním sportovcem. Relaxuje 
prostřednictvím dvou zálib – se 
čtyřletým labradorem Artou, s nímž 
nejraději vyráží do lesů v okolí Blat-
na a Květnova, a při amatérském za-
hradničení. K tomu říká: „Amatérské 
proto, že i přes studium odborné 
literatury jde v řadě případů o po-
kus a omyl a velké překvapení, když 
si něco naplánujete a ono vám to 
vyroste do jiných rozměrů a tvarů. 
Ale i to má své kouzlo.“ Jan Mareš 
si uvědomuje, že to vše by nebylo 
možné bez pochopení a porozumění 
rodiny, za což jí děkuje.                  (r)

Odbor ekonomiky chomutovského 
magistrátu předal k vymáhání Exeku-
torskému úřadu Most rekordní dávku 
1 421 kusů pohledávek vzniklých 
na místních poplatcích a pokutách 
v celkové výši bezmála 3 milionů 
korun (viz tabulka vpravo).

Jedná se o pohledávky starší jed-
noho roku, kde dlužník nereaguje na 
výzvy k zaplacení ze strany města. 
Není zde výjimkou, že stejný dluž-
ník dluží současně na více poplat-
cích a pokutách.

Exekutor, bič na dlužníky, osloví několik stovek občanů

Struktura předaných pohledávekStruktura předaných pohledávek

Pokuty Městské policie                                                                                  488 ks
Pokuty přestupková komise – dopravní                                                      93 ks
Pokuty přestupková komise – občanské přestupky                              373 ks
Místní poplatek ze psů                                                                                     32 ks
Místní poplatek ze odpady                                                                            435 ks

CelkemCelkem                                                                                                                                                                                          1 421 ks1 421 ks

Každého dlužníka o nedoplatku 
vyrozuměli kompetentní úřední-
ci města platebním výměrem či 
rozhodnutím o uložení pokuty. 
Následovala také výzva k zaplacení 
pohledávky v náhradní lhůtě. 

Bohužel se stále opakuje situa-
ce, kdy dlužník zásilku převezme 
a pasivně nereaguje, pouze vyčkává, 
co se bude dít dál, jestli se třeba po-
hledávka nepromlčí. „Město se však 
musí chovat jako řádný hospodář 
a pohledávky vymáhat všemi mož-

nými způsoby,“ uvedla chomutovská 
primátorka Ivana Řápková. Spolu-
práce města s exekutorskými úřady 
se v minulosti vyplatila, vždyť při-
nesla do rozpočtu města již několik 
milionů korun.

„Když na člověka vyrukuje exeku-
tor, už to není vůbec jednoduché,“ 
uvedla žena dlužnice, která si ze 
zřejmých důvodů nepřála být jme-
nována. „Máte–li doma ty éxekutor-
ské nálepky ,́ už začnete psychicky 
strádat.“                                           (pav)

Dopravní podnik Dopravní podnik 
Chomutov – JirkovChomutov – Jirkov

připravil slosovatelnou soutěž připravil slosovatelnou soutěž 
– občanské kupony– občanské kupony

Občanské kupony (OK) zakoupe-
né v období měsíců červen až září 
2008 mohou přinést štěstí svým 
majitelům. Slosování měsíčních 
OK, u kterých je snížena cena 
z 500 na 450 korun, se uskuteční 
v říjnu 2008.

 Ceny:Ceny: 1.  – 3. cena:1.  – 3. cena: zdarma OK 
na období 3 měsíců (listopad 2008 
– leden 2009) 4. – 6. cena:4. – 6. cena: zdarma 
OK na období 2 měsíců (listopad 
– prosinec 2008) 7. – 10. cena:7. – 10. cena: 
zdarma OK na období 1 měsíce 
(listopad 2008).

Podmínky soutěže:Podmínky soutěže: Každý účast-
ník může získat pouze jednu cenu. 
Zájemci o účast v soutěži odevzdají 
použité kupony na předprodejních 
místech v Chomutově nebo Jirkově 
nejpozději do 10. 10. 2008. Sloso-
vání se uskuteční 13. 10. 2008. Vý-
herci budou vyrozuměni písemnou 
formou. Výherci budou zveřejněni 
na stránkách http://www.dpchj.cz 
a v regionálním tisku.               (pav)

Po dlouhých letech se děti z Cho –
mutova zúčastnily krajského kola 
soutěže Ars poetica – Puškinův 
památník. A byly úspěšné! Postou-
pily rovnou do celostátní přehlídky 
v Praze.

V letech těsně po roce 1989 ze zce-
la pochopitelných důvodů prudce 
klesl zájem o výuku ruského jazyka 
a většina žáků a studentů se vrhla 
na angličtinu a němčinu. Je jasné, 
že zejména znalost angličtiny je 
v dnešním světě již skoro nutností 
pro každého, kdo se chce úspěšně 
uplatnit ve svém zaměstnání. V po-
sledních letech se však začal znovu 
mírně vracet zájem o ruský jazyk. 
Již nemá nádech něčeho povinného 
a tím také nechtěného. Naopak řada 
lidí si uvědomuje, že znalost ruštiny 
jim může otevřít cestu k obchodová-
ní na ruském trhu nebo se jim pro-
stě jen líbí hezký slovanský jazyk, 
ruská literatura a kultura. „Není 
daleko doba, kdy ruštinu budeme 

Ruština už není nepříjemnou povinností
dost potřebovat i při nejrůznějších 
obchodních aktivitách,“ svěřil se 
podnikatel Petr Radimec z Karlovar-
ského kraje, který často obchoduje 
také na Chomutovsku. „A nemysle-
te si, že s Rusy se dělá byznys jen 
v Karlových Varech,“ dodal.

Důkazem nového zájmu o ruštinu 
je také úspěch chomutovských žáků 
v Puškinovu památníku. Žákům ze 
Základní školy Na Příkopech a jejich 
učitelce Z. Markové budeme držet 
palce. 

Před pár dny se v budově Cho-
mutovského soukromého gymnázia 
sešli učitelé ruštiny z celého Ústec-
kého kraje, aby se seznámili s novou 
učebnicí ruštiny, kterou sem přijeli 
představit její autoři z Univerzity 
Karlovy, profesor Jelínek a doktorka 
Hříbková. Setkání zorganizovala Čes-
ká asociace rusistů a Česko – ruská 
společnost. Obě tyto akce dosvědču-
jí, že ruštině se snad začíná blýskat 
na lepší časy.                                    (pav)

Na odboru ekonomiky se nashromáždilo ně-
kolik otázek k problematice poplatku ze psů. 
Protože se jedná o informace, které by mohly 
zajímat i jiné chovatele psů, otiskujeme odpo-
vědi na nejčastější dotazy v Chomutovských 
novinách.

Kolik činí poplatek ze psů?Kolik činí poplatek ze psů?
Sazba poplatku ze psů je diferencovaná 

podle typu poplatníka. Základní sazba za psa 
chovaného v bytovém domě činí 1 500 korun. 
Snížená sazba za psa chovaného v rodinném 
domě či na zahrádce činí 500 korun. Poživate-
lé jakéhokoliv plného typu důchodu platí 200 
korun ročně, přičemž platí, že důchod musí 
být jediným zdrojem příjmů. Za druhého 
a každého dalšího psa činní poplatek dvojná-
sobek. Pes sloužící k podnikatelské činnosti je 
zpoplatňován rovněž základní sazbou.

Je pravda, že město zdražilo poplatek ze Je pravda, že město zdražilo poplatek ze 
psů?psů?

Sazby poplatku ze psů nebyly měněny od 
roku 2004, rovněž se v současné době o žád-
ných změnách neuvažuje. 

Do kdy je potřeba poplatek uhradit?Do kdy je potřeba poplatek uhradit?
Splatnost poplatku ze psů je každoročně 

k 30. června kalendářního roku. Výjimkou je 
pouze případ, kdy je pes přihlášen po termínu 
splatnosti. Zde je nutné poplatek uhradit do 
15 dní od přihlášení.

Je možné poplatek uhradit na více splátek?Je možné poplatek uhradit na více splátek?
Ano, toto je možné, a to i bez splátkového 

kalendáře. Avšak splátky je třeba si rozložit 
tak, aby poslední splátka byla zaplacena 
nejpozději do 30. června běžného roku. 
V případě, že má poplatník zájem splácet po 
termínu splatnosti, je třeba požádat magistrát 
o povolení splátek, za což je vybírán správní 
poplatek 400 korun (od poplatku jsou osvobo-
zeny žádosti, kdy dlužná částka nepřevyšuje 
částku 1 200 korun).

Do kdy je nutné přihlásit psa do registru Do kdy je nutné přihlásit psa do registru 
psů a kde se psi přihlašují?psů a kde se psi přihlašují?

Registr psů vede odbor ekonomiky chomu-
tovského magistrátu. Psa je nutné přihlásit do 
30 dní od jeho nabytí, a to bez ohledu na stáří 

Mohlo by vás zajímat: poplatek ze psů v otázkách a odpovědích
psa. Psi mladší 
3 měsíců jsou od 
poplatku osvo –
bozeni. U psů 
starších tří mě –
síců vzniká po –
platková po-
vinnost dnem 
započetí držení 
psa.

Existuje ně-Existuje ně-
jaká sleva za jaká sleva za 
čipování či kas-čipování či kas-
traci?traci?

Označení psa 
e v i d e n č n í m 
mikročipem je 
p o d p o r o v á n o 

slevou z poplatku. Slevu lze uplatnit pouze 
jednorázově, a to v roce aplikace mikročipu. 
Sleva za čipování činí u snížené sazby po-
platku 200 Kč a u psů chovaných v bytových 
a rodinných domech 500 Kč. U kastrace je sle-
va poskytována rovněž jednorázově, a to ve 
výši roční sazby poplatku. Nárok na poskyt-
nutí úlevy se dokládá dokladem od veterináře 
společně s potvrzením o úhradě kastračního 
zákroku.

Jsou trvale od poplatku osvobozeni psi Jsou trvale od poplatku osvobozeni psi 
z útulku?z útulku?

Pes převzatý z útulku města Chomutova je 
osvobozený od poplatku po dobu dvou let. 
Nárok na osvobození se dokládá předávacím 
protokolem o převzetí psa. Jeden poplatník 
může nárokovat osvobození pouze u jednoho 
psa, za druhého a dalšího psa platí základní 
respektive sníženou sazbu poplatku. Důležité 
je upozornit, že osvobozeni jsou pouze psi 
převzatí z chomutovského městského útulku, 
čímž město snižuje náklady na provoz tohoto 
zařízení. Psi z útulku města Jirkova a jiných 
útulků podporováni úlevou z poplatku nejsou.

Platí se poplatek i za slepecké psy?Platí se poplatek i za slepecké psy?
Ne, za tyto psy se poplatek neplatí, slepečtí 

psi a psi se speciálním záchranářským výcvi-

kem jsou od poplatku osvobozeni. Dále jsou 
osvobozeni držitelé průkazu ZTP –P.

Kam směřuje výtěžek z poplatku ze psů?Kam směřuje výtěžek z poplatku ze psů?
Výnos z poplatku ze psů je příjmem rozpoč-

tu města Chomutova. Nicméně jeho fiskální 
charakter pro rozpočet je nulový, protože vý-
daje na úklid psích exkrementů, údržbu veřejné 
zeleně a provoz psího útulku výnosy z poplat-
ku několikanásobně převyšují. Pro zajímavost 
v loňském roce zajistily smluvně technické 
služby sebrání 6,55 tun psích výkalů.

Musí pes nosit neustále evidenční známku?Musí pes nosit neustále evidenční známku?
Při pohybu psa na veřejném prostranství je 

majitel povinen psa označit evidenční znám-
kou. Pes může mít známku na obojku nebo 
majitel u sebe tak, aby se jí mohl prokázat.

Co dělat, když pes ztratí známku?Co dělat, když pes ztratí známku?
První známku dostává majitel při přihláše-

ní psa zdarma. Při poškození je známka bez-
platně vyměněna. V případě ztráty je vydána 
známka nová za poplatek 50 Kč. V případě 
ukončení poplatkové povinnosti se známka 
vrací společně s odhlášení psa.

Může městská policie kontrolovat placení Může městská policie kontrolovat placení 
poplatku?poplatku?

Městská policie má oprávnění kontrolovat 
skutečnost, jestli je pes přihlášen v registru 
psů vedeném magistrátem. Informace o plat-
bách či případných nedoplatcích jsou daňovou 
informací, jež není policii dostupná, správcem 
daně je odbor ekonomiky. Policie však má 
oprávnění kontrolovat i povinnosti vyplýva-
jící z vyhlášky o pohybu psů na veřejném 
prostranství, jakož i znečišťování veřejného 
prostranství psími exkrementy.

Kde musí mít pes košík?Kde musí mít pes košík?
Jakékoliv zvíře je z obecné právní povahy 

věcí movitou, za jejíž chování nese přestupko-
vou i trestněprávní zodpovědnost jeho majitel. 
Vyhláška města stanovuje lokality, v nichž je 
osoba odpovědná za psa povinna psa vést na 
vodítku či opatřit náhubkem. Obecně se jedná 
o střed města a zastavěná území. Úplný zákaz 
vstupu psů platí na dětská hřiště, pískoviště 
a sportoviště.

Chomutovské děti v celostátním finále Puškinova památníku
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DIVADLO

•    25. 5. O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE. 25. 5. O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE. Nedělní pohádka pro děti i jejich rodiče. 
Kulturní dům na Zahradní od 15.00 hodin.

•    3. 6. ZKROŤ MĚ, MILÁČKU. 3. 6. ZKROŤ MĚ, MILÁČKU. Divadelní představení komedie v rámci předplat-
ného. Městské divadlo od 19.00 hodin.

ZÁBAVNÉ POŘADY

•    28. 5. VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU. 28. 5. VEČERNÍČEK ANEB TANČÍME S MALOU MUZIKOU. Kulturní dům na 
Zahradní od 17.00 hodin.

KONCERTY

•    23. 5. MALÝ KLAVÍRNÍ RECITÁL KOLOMANA ZACHARA.23. 5. MALÝ KLAVÍRNÍ RECITÁL KOLOMANA ZACHARA. Literární kavárna 
SKKS na Palackého ulici od 18.00 hodin. 

•    3. 6. TEQUILLA BAND & RED DWARF.3. 6. TEQUILLA BAND & RED DWARF.  Koncert žákovských orchestrů ZUŠ 
Chomutov a Jirkov. Atrium SKKS od 17.00 hodin.

•    4. 6. VODNÁŘSKÝ ZVON.4. 6. VODNÁŘSKÝ ZVON. Koncert – Tomáš Pfeiffer. Atrium SKKS od 17.00 
hodin. 

VÝSTAVY

•    JAROSLAV BROŽEK – OBRAZY.JAROSLAV BROŽEK – OBRAZY. Výběr z celoživotní tvorby v galerii Špejchar. 
Výstava potrvá do 28. 5.

•    ATELIÉR ROMANA KŘELINY. ATELIÉR ROMANA KŘELINY. Galerie Na schodech, výstava potrvá do 30. 6.
•    BARO SHERO – PUSŤ MĚ DOVNITŘ/PUSŤ MĚ VEN. BARO SHERO – PUSŤ MĚ DOVNITŘ/PUSŤ MĚ VEN. Výstava obrazů v galerii 

Lurago potrvá do 30. 5.
•    CHOMUTOV, DO TOHO!CHOMUTOV, DO TOHO! Výstava k historii hokeje v Chomutově v kostele 

sv. Kateřiny potrvá do 24. 5.
•    MIROSLAV PRŮŠA – TVÁŘE OMEZOVANÉ – TVÁŘE VOLNÉ.MIROSLAV PRŮŠA – TVÁŘE OMEZOVANÉ – TVÁŘE VOLNÉ. Oblastní muzeum 

v Chomutově, výstava potrvá do 31. 5.
•    ANTONÍN LEVÝ – MALÍŘ A ILUSTRÁTOR.ANTONÍN LEVÝ – MALÍŘ A ILUSTRÁTOR. Oblastní muzeum v Chomutově, 

bývalé jezuitské gymnázium. Výstava potrvá do 31. 5.
•    SALON VÝTVARNÝCH OBORŮ ZUŠ ÚSTECKÉHO A LIBERECKÉHO KRAJE. SALON VÝTVARNÝCH OBORŮ ZUŠ ÚSTECKÉHO A LIBERECKÉHO KRAJE. Kos-

tel sv. Ignáce, výstavní síň knihovny. Výstava potrvá do 15. 6.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE V JIRÁSKOVĚ ULICI

•    23. – 24. 5.  BAMBIRIÁDA.23. – 24. 5.  BAMBIRIÁDA. Ranec zábavy na deváté chomutovské Bambiriádě 
na Kamencovém jezeře. Sledujte na www.ddmcv.cz a www.bambiriada.cz.

KINA

Kino Oko (začátky představení v 19.00 hodin, není –li uvedeno jinak).Kino Oko (začátky představení v 19.00 hodin, není –li uvedeno jinak).

SOUTĚŽ 
„Za ještě krásnější Chomutov“

Vážení občané,
vyhlašujeme pro vás soutěž s názvem „Za ještě krásnější Chomutov“. 

Předmětem soutěže je květinová výzdoba oken, balkónů, lodžií nebo 
teras domů a bytů nebo zahradnická úprava předzahrádek nebo zahrad 
nacházejících se ve správním území města Chomutov.

Soutěž je vypsána pro tyto kategorie:Soutěž je vypsána pro tyto kategorie:
a. a.  Nejhezčí okno nebo balkon domuNejhezčí okno nebo balkon domu (do této kategorie patří květinová 

výzdoba oken, balkonů, lodžií nebo teras domů viditelná z veřejných 
ploch města)

b.b.  Nejhezčí předzahrádka domu Nejhezčí předzahrádka domu (do této kategorie patří zahradnická 
či květinová výzdoba předzahrádek nebo částí zahrad před domy vidi-
telná z veřejných ploch města)

c. c.  Nejzajímavější nápad Nejzajímavější nápad (do této kategorie patří jakýkoliv zajímavý, 
nevšední výtvor, který je součástí zahrad).

Do soutěže se může přihlásit pouze fyzická osoba užívající zahradu, 
byt, dům nebo jeho část nacházející se ve správním území města Cho-
mutov.

Soutěž bude probíhat v období od 1. 6. 2008 do 30. 9. 2008.od 1. 6. 2008 do 30. 9. 2008. Přihlášené 
objekty do soutěže musí být k vidění v tomto soutěžním období. 

Přihláška musí být doručena v písemné podobě prostřednictvím 
pošty nebo osobně podáním do podatelny vyhlašovatele na adrese Ma-
gistrát města Chomutova, Zborovská 4602, 43028 Chomutov nejpozději 
do 30. 9. 2008. Obálka musí být opatřena názvem soutěže „Za ještě krás-
nější Chomutov“

Podmínkou účasti v soutěži je přihláška do soutěže, která bude obsa-
hovat :

a. Jméno, příjmení a datum narození soutěžícího
b. Adresa soutěžícího
c. Adresa nebo popis místa, kde je umístěn předmět soutěže
d. Přílohou přihlášky bude barevná fotografie předmětu soutěže 

o rozměru 13 x 18 cm opatřená na rubové straně jménem a příjmením 
soutěžícího a datem pořízení fotografie.

V každé kategorii budou vyhodnoceny čtyři nejlepší objekty v pořadí 
jeden až čtyři. Soutěžícím, kteří se umístí mezi nejlepšími čtyřmi přísluší 
tyto ceny :

1. místo: přenosný barevný televizor + zahradnické potřeby  
2. místo: přenosný barevný televizor + zahradnické hnojivo
3. místo:  fotoaparát + ozdobné květináče
4. místo: 3 kg sladkostí jako cena útěchy a květina v květináči
5. místo (cena útěchy): 2 kg sladkosti a řezaná kytice
Vítěz soutěže bude i se svým vítězným kouskem uveřejněn v Chomu-

tovských novinách. Ceny osobně předá primátorka statutárního města 
Chomutova Ing. Mgr. Ivana Řápková.

Hodnotit zaslané objekty bude hodnotící komise v průběhu měsíce 
října 2008. Členové hodnotící komise jsou z řad občanů žijících ve 
Chomutově. Soutěže se nesmí zúčastnit člen hodnotící komise ani jeho 
nejbližší příbuzný. 

Soutěžící, kteří byli vyhodnoceni budou písemně vyzváni k převzetí 
cen za účasti představitelů města Chomutova a zástupců hodnotící ko-
mise v termínu do 30. 11. 2008.

Tímto děkuji sponzorům, za poskytnutí darů do soutěže a velký dík 
patří také všem členům hodnotící komise za jejich vstřícný přístup 
k celé soutěži! 

Všem soutěžícím přeji hodně štěstí! 
 Ing. Mgr. Ivana Řápková, primátorka města Chomutov

               21. 5.   TAHLE ZEMĚ NENÍ PRO STARÝTAHLE ZEMĚ NENÍ PRO STARÝ. Western – USA.
              22. 5.   AGUIRRE, HNĚV BOŽÍAGUIRRE, HNĚV BOŽÍ. Filmový klub, Německo.
              23. 5.   ALVIN A CHIPMUNKOVÉALVIN A CHIPMUNKOVÉ –  rodinný, USA. Začátek v 17.00 hod.
              23. 5.   ÚHEL POHLEDUÚHEL POHLEDU. Drama, thriller – USA.
 24.   –   25. 5.   HRANICE SMRTIHRANICE SMRTI. Francie.
              26. 5.   SÍLA SRDCESÍLA SRDCE. Drama – USA.
  27.   –  28. 5.   REPORTÉR V RINGUREPORTÉR V RINGU. Drama – USA.
              29. 5.   RÁJ HNED TEĎRÁJ HNED TEĎ – Německo, Francie, Izrael, Nizozemí. Začátek v 17.00 

hodin
 29.   –   31. 5.   KARAMAZOVIKARAMAZOVI. Drama – ČR.
                 1. 6.   AŽ NA KREVAŽ NA KREV. Drama  – USA.
                 2. 6.   NEŽ ĎÁBEL ZJISTÍ, ŽE SEŠ MRTVEJNEŽ ĎÁBEL ZJISTÍ, ŽE SEŠ MRTVEJ. Krimi thriller – USA.
   3.  –     4. 6.   BLÁZNOVO ZLATOBLÁZNOVO ZLATO. Romantická komedie  – USA.

Tradiční svátek dětí – akce Bambi-
riáda – se uskuteční také v Chomuto-
vě. Malí i velcí hosté se mohou těšit 
na program, který se jako obvykle 
odehraje v prostoru kempu u Ka-
mencového jezera od 10 do 18 hodin 
ve dnech 23. a 24. května. Chomutov-
skou Bambiriádu oficiálně zahájí pri-
mátorka Chomutova Ivana Řápková 
v pátek 23. května v 15 hodin.

V rámci Bambiriády se uskuteční 
například také soutěž pro mladé ry-
báře Zlatá udice. Jubilejní 10. ročník 
Bambiriády se pořádá pod mottem 
„Nestůj, pojď se přidat! Máš právo mít 
kamarády“. Každý touží po oprav-
dovém kamarádství a sdružení dětí 
a mládeže pomáhají pestrou, zajíma-
vou a hravou činností k naplnění to-

Bambiriáda – to je šance pro všechny děti!

Asi tisícovka občanů se sešla na 
chomutovském náměstí 1. máje při 
autogramiádě chomutovských hoke-
jistů, na které také představila no-
vého CD začínající hvězdička popu-
lární hudby Jana Kociánová. Na akci 
organizátoři rovněž posbírali na 700 
podpisů pro podporu výstavby nové 
hokejové haly a sportovišť.         (pav)

Příznivce kvalitní a povětšinou 
nekomerční kultury čekají po roce 
opět žně. Festival Otevřeno jim od 
čtvrtečního večera 5. do sobotní 
noci 7. června už popáté nabídne 
pořádnou porci muziky, která se ob-
vykle na prvních příčkách hitparád 
nevyskytuje, a divadla, u kterého se 
musí přemýšlet.  

Program stejně jako loni zahájí ve 
čtvrtek večer taneční představení 
žáků ZUŠ Chomutov. V jejich podání 
od 21.30 hod. ožije tajemný příběh 
Kráska a zvíře. Festivalový program 
znovu naváže v pátek od 15.00 hod. 
a půjde o soutěž pro celou rodinu. 
Pod názvem Kudy šlo zdraví ho 
připravil v Chomutově známý 
a oblíbený Petr Stolař a jeho Diva-
dlo v Pytli. „Jde o chytře a vtipně 
zpracovanou osvětu. Rodinné týmy 
dostanou mapku a v historickém 
centru města budou plnit vědomost-
ní a dovednostní disciplíny, jejichž 
prostřednictvím projdou historií 
medicíny. Soutěž je zpracovaná 
v podobném duchu jako ta před 
dvěma lety při oslavách vstupu mezi 
statutární města a bude se líbit hlav-
ně dětem,“ přiblížila netradiční bod 
programu Věra Flašková, jednatelka 
pořádající Správy kulturních zaříze-
ní Chomutov.

Další vystoupení budou následo-
vat. Od 17.30 hod. na náměstí 1. máje 
se poprvé představí mezinárodními 
cenami ověnčený divadelní soubor 
Krepsko, tentokrát s malým bizarním 
večírkem pod názvem Polské tango 
pro tři. V 18.00 hod. pozve diváky 
do svého Stand ártního kabaretu 
v atriu SKKS divadlo Vosto 5. 
V 19.00 hod. kytary poprvé rozvibru-
jí reproduktory na náměstí 1. máje, 
kde vystoupí mladá kapela The 
Prostitutes. Naopak zkušenými ma-
tadory jsou představitelé psychede-
lického rocku The Plastic People of 
the Universe, kteří patřili tahounům 
československého undergroundu 
v letech 1968 až 1989 a na festivalu 
Otevřeno vystoupí ve 20.30 hod. 
v atriu SKKS. O hodinu a půl později 
se poprvé otevře šapitó na okraji 
parku, kde česko-francouzský sou-
bor Décalages v představení Posed-
lost prozkoumá krajní meze vztahu 
muže a ženy. Následně přijde na 
řadu asi největší magnet festivalové-
ho programu – skupina Support Les-
biens. Držitelé dvou Andělů a řady 
dalších cen rozjedou svou šou na 
náměstí 1. máje ve 23.00 hodin. Pá-
teční program pak zakončí a vlastně 
sobotní zahájí popůlnoční vystou-
pení kapely Znouzectnost, která své 
pojetí „odvrácené strany popu“ před-
vede od 0.30 hod. v Kulisárně.    

Také začátek sobotního programu 
bude patřit hudbě. V 15.30 hod. na 
náměstí spustí svou taneční a groo-
vovou hudbu založenou na rytmech 
bubnů Tam Tam Orchestra + Tam 
Tam Batucada. O hodinu později 
zahraje v atriu skupina Koa, kterou 
před deseti lety založila Zuzana 
Navarová. V 17.30 hod. na náměstí 
vystoupí hudebníci z Jedličkova 
ústavu sdružení v souboru The Tap 
Tap, který už má za sebou řadu vy-
stoupení v klubech i na festivalech. 

Na náměstí 1. máje, v atriu SKKS a v šapitó na okraji parku proběhne od 5. do 7. června

Otevřeno nabídne porci kulturních zážitků

V 19.00 hod. dostanou v atriu pro-
stor další interpreti z Chomutova, 
a to pohodová kapela Plus naši. Před 
čtyřmi lety se rozpadla, ale nyní se 
opět schází k mimořádnému kon-
certu v původní sestavě. Současně 
pokřtí i čerstvé CD s názvëm Plus 
naši: Kouřej trávu, které obsahuje 
to nejlepší z padesátky písní, které 
skupina zkomponovala během své 
existence. Nespoutanými rytmy 
a energií pak příznivce hudby nabije 
Čankišou, pod jejímž vedením začne 
na náměstí ve 20.00 hodin divoký 
taneční rej. Následovat budou dvě 
divadelní představení. V tom od 
21.30 hod. soubor Krepsko rozvine 
absurdní příběh o muži, který je 
„posedlý touhou po malých a ještě 

menších ženách“. O hodinu později 
předloží divadlo Continuo v předsta-
vení Procházející svůj pohled na ulici 
jako metaforu života. Ve 23.30 hod. 
začne na témže místě koncert legen-
dárního mosteckého big bandu Laura 
a její tygři i s Ilonou Csákovou a zá-
věr festivalu obstará pro nespavce od 
0.30 hod. v Kulisárně skupina Basta 
Fidel se svými houpavými rytmy 
v duchu ska, rocku, jazzu, arabské 
hudby a dalších stylů. 

„Srdečně všechny Chomutováky na 
Otevřeno zvu. Zároveň těm, kteří ne-
přijdou, se předem omlouvám za hluk, 
který s sebou takováto akce nese. Spo-
léháme na toleranci, kterou projevili 
i v minulých ročnících,“ uvedla jedna-
telka SKZ V. Flašková.                         (sk) 

Stejně jako loni bude i letos centrem dění pódium na náměstí 1. máje. (foto: sk)

hoto snu. Vezměte s sebou kamaráda 
a přijďte za námi nebo počkejte a tře-
ba ho najdete právě na Bambiriádě! 

Bambiriáda je určena pro všechny 
děti, které se chtějí přijít podívat, 
něco si vyzkoušet, něco se naučit, 
něco si zahrát. Je také i pro rodiče 
s dětmi, pro školy a pro každého, kdo 
se nechce nudit nebo sedět u televize. 
Děti tak samy mohou zjistit, co by je 
nejvíce bavilo a zajímalo a následně 
si mohou vybrat pravidelnou aktivitu 
pro svůj volný čas. Ve všech městech 
je Bambiriáda zdarma. Navíc kaž-
dý návštěvník dostane vstupenku, 
která umožní návštěvu do celé řady 
zajímavých objektů (muzea, výstavy, 
památkové objekty) zdarma nebo za 
výhodné vstupné.                            (pav)

Ples upírů, který si získal věhlas na zámku Červený hrádek, se poprvé bud 
konat v Chomutově. Atraktivní upíří rej, který je ovšem určen pro dospě-
lé i děti, se v atriu SKKS a v galerii Špejchar uskuteční 30. a 31. května od 
19 hodin. Organizátor Jaroslav Stejný varuje, že každý návštěvník se může 
stát středem zájmu temných sil!                                                                            (sk) 

Hokejisté i zpěvačka 
občany lákali

Již na dubnových Chomutovských slavnostech si zájemci mohli zakoupit 
dva nové propagační předměty s motivem Chomutova. Jedná se o skleněný 
panák v koženém pouzdře a šňůrkou pro zavěšení kolem krku a keramický 
korbel na pivo s historickým znakem Chomutova. Oba výrobky lze zakoupit 
na Městském informačním centru, každý za 170 Kč. Tamtéž a ještě na měst-
ské věži je k dostání nový sběratelský předmět s motivem Chomutova. Jedná 
se o dřevěnou pohlednici v ceně 25 Kč s obrázkem městské věže.           (lev)



Ceník plošné inzerce: 20 Kč/cm2 (str. 4 a 5) nebo 30 Kč/cm2 (str. 1 a 6)
Sídlo redakce: historická radnice, kancelář č. 46, přístup z nám. 1. máje i od bývalé vojenské správy

Po a St: 8.00 – 17.00 hod., Út, Čt, Pá: 8.00 – 14.30 hod. Tel.: 474 637 444 nebo 474 637 433. E–mail: s.kral@chomutov–mesto.cz.

Uzávěrka inzertní strany dalšího čísla CHN: 28. 5. v 10.00 hod.
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RADA MĚSTA CHOMUTOVA
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

ředitele příspěvkové organizace
Statutárního města Chomutova

„Podkrušnohorský zoopark Chomutov, p.o.“

Požadujeme:Požadujeme:
· Vysokoškolské vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouš-

kou a nejméně 3 roky praxe ve vedoucí funkci v organizaci s ob-
dobným předmětem činnosti,

· odborné znalosti činností vykonávaných organizací,
· organizační, řídící a komunikační schopnosti ověřené praxí ve ve-

doucí funkci,
· zodpovědnost, schopnost vysokého pracovního nasazení,
· dobrá znalost práce s výpočetní technikou,
· znalost zákona č. 250/2000 Sb,. o rozpočtových pravidlech územ-

ních rozpočtů v platném znění,
· bezúhonnost,
· řidičský průkaz skupiny „B“.

Uchazeči dále předloží zpracovanou koncepci řízení organizace se zamě-
řením na efektivní a hospodárný výkon činnosti organizace.
Výhodou:Výhodou:

· Reference od předchozích zaměstnavatelů,
· aktivní znalost cizích jazyků,
· odborná způsobilost podle § 6 odst. 2 zákona č. 162/2003 Sb., 

o zoologických zahradách v platném znění,
· členství v asociaci zoologických zahrad.

Informace potřebné ke zpracování návrhu koncepce si mohou zájemci 
vyžádat na odboru kancelář primátora u p. Březovské, tel. 474 637 190.
V přihlášce je třeba uvést název organizace a přiložit tyto přílohy:V přihlášce je třeba uvést název organizace a přiložit tyto přílohy:

· Strukturovaný životopis zaměřený na průběh dosavadní praxe, 
odborné znalosti a dovednosti, 

· kontaktní údaje – tel., e –mail,
· zpracovaná koncepce řízení organizace,
· ověřená kopie nebo originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne 

starší než 3 měsíce,
· čestné prohlášení dle zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů.
Písemné přihlášky s uvedenými doklady v zalepené a označené obálce 
„Neotvírat – VŘ – Podkrušnohorský zoopark“„Neotvírat – VŘ – Podkrušnohorský zoopark“ zašlete do 16. června 2008 do 16. června 2008 
do 12.00 hod.do 12.00 hod. na odbor kancelář primátora Statutárního města Chomu-
tova, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov nebo doručte osobně v téže 
lhůtě do podatelny Magistrátu města Chomutova, Zborovská 4602, 430 
28 Chomutov.
Výběrové řízení za přítomnosti všech uchazečů proběhne dne 30. 6. 2008 Výběrové řízení za přítomnosti všech uchazečů proběhne dne 30. 6. 2008 
od 9.30 hod.od 9.30 hod.

Navštivte naše internetové stránky: www.chomutov–mesto.cz

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

VYHLAŠUJE

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POSKYTNUTÍ PŮJČEK 
Z FONDU ROZVOJE MĚSTA CHOMUTOVA 

Půjčky se budou poskytovat dle Statutu Fondu rozvoje města Chomutova 
jednotlivým majitelům nemovitostí na území města Chomutova na opra-
vu a rekonstrukci domů.

Termín odevzdání žádostí je stanoven do 15. 6. 200815. 6. 2008

Tiskopis žádosti a informace jsou k dispozici na Magistrátu města Cho-
mutova – budova radnice, nám. 1. máje, Odbor rozvoje, investic a majetku 
města, I. patro kancelář č. 38 – R. Zemanová – tel. 474 637 441, nebo na 
stránkách města Chomutova www.chomutov–mesto.cz odkaz: Samosprá-
va města/Dokumenty rady a zastupitelstva města/č. 015–04–08 (článek 
2. „Návratná půjčka na zvelebení budov…“) 

ProdejProdej
• Prodám horské slunce Premalux• Prodám horské slunce Premalux 

v kazetě 30x25x10 cm. Paprsky ultrafia-
lové a infračervené. Cena dohodou. Tel. 
474 623 307. 

• Prodám dvougaráž• Prodám dvougaráž 220/380 V 
v Otvicích u rybníčka. Cena dohodou. Tel. 
608 158 639.

• Prodám zahrádku na Zátiší,• Prodám zahrádku na Zátiší, 4 ary, 
zděná chatka, vlastní nádrž na vodu, 
bez elektřiny. Meruňka, broskev, ořešák, 
jahody. Cena 50 000 Kč. Tel. 720 208 292 
od 19 do 20 hodin.

• Prodám kuchyňskou linku,• Prodám kuchyňskou linku, bílá, 
mramor, prosklená dvířka, rohová. Cena 
dohodou. Tel. 777 779 937.

• Prodám velkou káru – dvoukolák. • Prodám velkou káru – dvoukolák. 
Zachovalá. Tel. 728 878 398.

• Prodám Daewoo Nexia,• Prodám Daewoo Nexia, r. v. 1997, 
1,5 l, bílý, dobrý stav, sporťák. Cena 
28 000 Kč. Tel. 607 229 153. 

• Prodám Fiat Cinquecento,• Prodám Fiat Cinquecento, r. v. 1994, 
bílý, hezký, dobrý stav. Cena 25 000 Kč. 
Tel. 607 229 153.

• Prodám minibike 50 cross.• Prodám minibike 50 cross. Cena 
5 000 Kč. Tel. 607 229 153.

• Prodám Opel Omega Combi TD• Prodám Opel Omega Combi TD, 
2,5 l, r. v. 1996, TK 2/09, tmavě modrá, cena 
28 000 Kč. Tel. 607 229 153. 

• Prodám čtyřkolku Loncin,• Prodám čtyřkolku Loncin, r. v. 2006, 
nejetá (400 km), se SPZ, cena 25 000 Kč. 
Tel. 607 229 153.

• Prodám kombinézy na motorku• Prodám kombinézy na motorku 
a kolo, televizi 68 cm za 1 000 Kč, ku-
latý stůl za 600 Kč, pěkné dvojkřeslo za 
700 Kč. Tel. 604 737 990.

• Prodám hezké zachovalé dívčí ob-• Prodám hezké zachovalé dívčí ob-
lečení lečení od 0 do 1 roku, dovoz USA, pro 
náročnější. Tel. 777 153 644.

• Prodám kočárek Dorjan trojkombi-• Prodám kočárek Dorjan trojkombi-
nace, nace, používaný 16 měsíců. Velmi levně. 
Tel. 724 871 102, e –mail: bclenkahorni-
kova@seznam.cz.

• Prodám Volvo V40 Tdi kombi,• Prodám Volvo V40 Tdi kombi, klima., 
taž. zař., alu. kola, ABS, centrál na d. o., 
r. v. 1998, el. stah. oken a jiné. Cena 127 
000 Kč (dohoda). Tel. 605 161 727.

• Prodám Wartburg combi po TK• Prodám Wartburg combi po TK s taž-
ným zařízením a kompletním obutím léto, 
zima + zánovní kombinovaný sporák plyn 
– elektro – trouba. Tel. 736 175 000.

BydleníBydlení
• Nabízíme přenechání slunného bytu • Nabízíme přenechání slunného bytu 

3+13+1 na Zadních Vinohradech (po rekon-
strukci) za odstupné. Tel. 777 564 234.

• Prodám byt 3+1 (OV) v CV,• Prodám byt 3+1 (OV) v CV, 80 m2, 
plast. okna, nová elektr. + revize, nová 
vana, umyvadlo, WC, čistě vymalováno, 
dům po celk. rekonstrukci, zateplen. 
V dosahu MHD, zoopark, obchody, škola, 
školka. Cena 850 000 Kč. Tel. 732 317 
786.

• Prodám družstevní byt 1+1• Prodám družstevní byt 1+1 na Ka-
menné za 200 000 Kč. Dům je zateplen, 
plastová okna. Tel. 723 304 556.

• Prodám družstevní byt 1+1 • Prodám družstevní byt 1+1 
v centru v centru Chomutova. Cena 300 000 Kč. 
Tel. 728 725 539.

• Prodám družstevní byt 3+1 • Prodám družstevní byt 3+1 
v centruv centru Chomutova. Cena 500 000 Kč. 
Tel. 728 725 539.

• Prodám byt 2+1 v os. vl. Chomutov• Prodám byt 2+1 v os. vl. Chomutov 
– Kamenný Vrch, 2. p., pl. okna, bez úprav, 
cena dohodou. Tel. 724 693 671, 474 544 
557, nejlépe večer.

• Prodám patrovou zděnou chatu.• Prodám patrovou zděnou chatu. For-
telně postavená, se zahradou, oplocená. 
U lesa, krásné klidné prostředí nad Perš-
tejnem – Údolíčko. Tel. 474 542 772.

• Pronajmu byt 3+1 v Hutnické ulici. • Pronajmu byt 3+1 v Hutnické ulici. 
Nově zrekonstruovaný, 2 patro, za cca 
10 000 Kč + energie. Volný od 1. 8. 2008. 
Tel. 723 863 250.

• Pronajmu byt 1+1 a 2+1 v CV,• Pronajmu byt 1+1 a 2+1 v CV, dlou-
hodobě, v klidné atraktivní čtvrti města. 
Tel. 606 923 620.

• Mladý pár hledá byt 2+1 velký nebo • Mladý pár hledá byt 2+1 velký nebo 
3+13+1 v Chomutově,  Jirkově. Děkuji za na-
bídky. Tel. 724 657 421.

• Pronajmu byt 3+1 v centru CV,• Pronajmu byt 3+1 v centru CV, 
2. patro s výtahem, balkon, po kompletní 
rekonstrukci, částečně zařízený. Cena 
8 500 Kč + energie. Tel. 736 684 174.

• Prodám byt 2+1 v Chomutově, • Prodám byt 2+1 v Chomutově, 
osobní vlastnictví, 56 m2, balkon, sklep, 
2. patro v cihlovém domě, po částečné 
rekonstrukci. Klidná lokalita – Haško-
va ul. (u polikliniky), do centra města 
10 min. chůze. Byt je bez závad, udržo-
vaný, ihned k bydlení. Cena k jednání 
690 000 Kč – dohoda. Tel. 776 162 046.

• Mladá rodina koupí byt v Chomuto-• Mladá rodina koupí byt v Chomuto-
vě.vě. Rychlé jednání, platba hotově. Děkuji 
za nabídky na tel. 773 476 896.

• Pronajmu byt 3+1, Nové Spořice. • Pronajmu byt 3+1, Nové Spořice. Max. 
3 osoby. Nájemné + energie 8 000 Kč/měs. 
Tel. 739 766 719.

• Koupím byt v CV nebo v Jirkově v OV. • Koupím byt v CV nebo v Jirkově v OV. 
Tel. 606 923 620.

• Pronajmu byt 1+1 • Pronajmu byt 1+1 ul. M. Kopeckého. 
Tel. 774 950 627.

• Hledám pronájem garsonky• Hledám pronájem garsonky či bytu 
pro jednu osobu za rozumnou cenu. Mož-
nost kauce. Tel. 607 531 770.

• Prodám byt 3+1 • Prodám byt 3+1 v osobním vlastnic-
tví, 6. patro, před Hutnickou u lesa. Volný 
od června, plastová okna, nové celkové 
zateplení domu. Tel. 728 664 405.

KoupěKoupě
• Koupím garáž v Chomutově, • Koupím garáž v Chomutově, ve 

středu města. Tel. 728 766 628.
• Koupím 1 000 starších cihel,• Koupím 1 000 starších cihel, očistě-

ných. Tel. 737 366 260 nebo 737 146 147.
• Koupím vchodové dveře do bytu. • Koupím vchodové dveře do bytu. Tel. 

607 531 770.

OstatníOstatní
• 36letý černovlasý zklamaný• 36letý černovlasý zklamaný s 

vlastním bytem hledá ženu pro spol. 
život od 17 do 36 let. Jedno dítě a menší 
vada nevadí. Ozvi se, budu se těšit. Tel. 
723 912 645.

• Hledám ženu bezdětnou,• Hledám ženu bezdětnou, rozv., 
vdovu od 17 do 55 let, která by o mě 
pečovala, jsem na invalidním vozíku. 
Pouze za nocleh a stravu bez finanč-
ní odměny. Osobní návš. napoví víc. 
Tel. 723 722 071.

• Je mi samotnému smutno, • Je mi samotnému smutno, a tak bych 
rád poznal štíhlejší hodnou dívku, co mě 
udělá opět šťastným. Já 28 let, 170 cm, 
65 kg, z Chomutova. Tel. 731 752 527.

• Pronajmu řadovou garáž vedle ZŠ Hor-• Pronajmu řadovou garáž vedle ZŠ Hor-
nická, nická, nejvyšší nabídce. Tel. 604 723 016.

• Pronajmu chatu na Svahové, • Pronajmu chatu na Svahové, celoroč-
ně, až pro deset osob. Tel. 723 546 456, e 
–mail sulcovalenka@seznam.cz.

• Férový kluk 35 let, 188/92, • Férový kluk 35 let, 188/92, prý sym-
patický, hledá ženu na celý život. Dítě 
rozhodně není překážkou. Kadaň, Klášte-
rec, Chomutov. Tel. 606 704 406.

• Hledám pronájem garáže• Hledám pronájem garáže v okolí 
Luny. Dohoda jistá. Tel. 737 225 130.

• Pronajmu garáž u kina Oko.• Pronajmu garáž u kina Oko. 
Tel. 602 180 723.

SVJ prodá funkční mandlSVJ prodá funkční mandl 
z roku 1990 na 380 V.

Cena dohodou. Tel. 603 173 651.

• Konference o připravovaných • Konference o připravovaných 
projektech v areálu bývalých projektech v areálu bývalých 
kasáren a Kamencového jezerakasáren a Kamencového jezera 
se uskuteční 9. června 2008 od 
17 hodin v Městském divadle 
v Chomutově. Tentokrát předsta-
vení všech projektů, vizualizace, 
diskuse bez obsáhlé metodiky. 
Přijďte se s námi podílet na 
budoucí podobě našeho města. 
Bližší informace v příštím čísle 
Chomutovských novin. Sledujte 
www.chomutov –projekty.eu.
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OPERÁTORŮOPERÁTORŮOPERÁTORŮOPERÁTORŮ A SKLADNÍKŮ A SKLADNÍKŮ A SKLADNÍKŮ A SKLADNÍKŮ    

OZ NÁM E N Í O VYH LÁŠ E N Í VÝB Ě ROVÉ HO Ř Í Z E N Í

Mag istrát města Chomutova
tajem n í k M M C H v yh laš u je pod le ust .  § 7 zákona č. 312/ 20 02 S b. 

v ýběrové ř ízen í na obsazen í pracovn í ho m ísta 

vedoucí odboru kancelář primátora 
s m ístem v ýkon u práce Statutárn í město C hom utov.

Před po kl a dy p ro vz n i k p ra covn í h o po m ě ru : 
• Fyzic ká oso ba , která j e státn í m o bčan em Čes ké re p u b l i ky, p ř í pad n ě f yzic ká oso ba , 

která j e c iz í m státn í m o bčan em a m á v Čes ké rep u b l ice tr valý po by t , 
• dosáh l a vě ku 1 8 l et ,  j e zp ů so b i l á k p rávn í m ú ko n ů m , j e bezú ho n ná ,
• ovl ádá j ed nac í ja zyk a s p l ň u j e dal š í p řed po kl ady p ro v ýko n s p rávn íc h č i n nost í stano -

ven é zvl áštn í m i p rávn í m i p řed p i sy,
• s p l n ě n í dal š íc h p řed po kl ad ů d l e záko na č. 4 51 /1 9 91 S b.

Da l š í poža d avky :
• Vyso koš ko l s ké vzd ě l án í .  

Výh od o u :
• Zku šenost i s ř ízen í m ko l ekt ivu v íce jak 1 0 zam ěstnanc ů ,
• všeo bec ný rozh l ed v o b l ast i  ve řej n é s p ráv y,
• znal ost j ed no ho světového ja zyka ,
• f l exi b i l i ta ,  sc ho p nost p racovat v zátěžov ýc h s ituac íc h , sam ostatnost v rozhodován í ,
• o rgan izač n í ,  ř íd íc í  a ko m u n i kač n í sc ho p nost i ,
• akt ivn í znal ost p ráce na PC ( M S Of f ice, Wi n dows , E xce l ,  I ntern et) ,
• zod pověd nost , v yso ké p racovn í nasa zen í ,
• ř i d i č s ký p rů ka z s ku p i ny B . 

Pí se m ná p ři h l á š ka m u s í o bsa h ovat :
• J m éno, p ř í j m en í a t i tu l  uc ha zeče,
• datu m a m í sto narozen í ,  státn í p ř í s l u š nost ,
• m í sto tr val ého po by tu ,
• č í s l o o bčan s ké ho p rů ka zu n e bo č í s l o do kl ad u o povo l e n í k po by tu , j de – l i  o c iz í ho 

státn í ho o bčana ,
• datu m a pod p i s záj emce.

Výčet poža d ova nýc h d o kl a d ů k p ři h l á šce : 
• Profes n í ž ivoto p i s zam ěřený na p rů bě h dosavad n í p ra xe, od bo rn é znal ost i  a doved -

nost i ,
• ověřená ko p i e n ebo o r ig i nál v ýp i s u z evi de nce re j stř í ku trestů n e starš í n ež 3 m ěs íce, 
• ověřená ko p i e o n ejv yš š í m dosa žen ém vzd ě l án í ,
• p ř í pad n ě dal š í do kl ady p ro ka zu j íc í  od bo rno u vzd ě l anost ,
• ověřená ko p i e l u strač n í ho osvědčen í d l e záko na č. 4 51 /1 9 91 S b. ,  ve zn ě n í pozd ěj š íc h 

p řed p i s ů .

Pl atové za řa ze n í :  1 2 .  p l .  tř ída pod l e nař.  v l ády č. 564/ 20 0 6 S b. ,  o p l atov ýc h po m ě rec h 
zam ěstnanc ů ve ve řej nýc h s l užbác h a s p rávě.

Před po kl á d a ný ná stu p :  d l e do hody
Pí sem n é p ř i h l áš ky s uvede ným i do kl ady v zal epen é a označen é o bál ce  „ N eotví rat 
– v ýbě rové ř íze n í – ved o u c í O KP “  zaš l ete do 30. května 2008  n a ad res u M ag i strát 
m ěsta C ho m utova , kance l ář ta j em n í ka , Zbo rovs ká 46 02 , 4 3 0 28 C ho m utov n e bo do ru čte 
oso b n ě v téže l h ůtě do podate l ny M ag i strátu m ěsta C ho m utova , Zbo rovs ká 46 02 , 4 3 0 28 
C h o m utov 

N avštiv te na še i nte rn etové strá n ky w w w.c h o m utov– m esto.cz
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Chomutovské noviny

To, že na sportoviště, která v rám-
ci IPRM vyrostou v areálu bývalých 
kasáren na Zadních Vinohradech, 
se sportovci těší, dokazuje i případ 
atletů TJ VTŽ Chomutov. Jejich dosa-
vadní působiště na letním stadionu 
totiž neodpovídá nárokům ani těch 
nejnižších atletických soutěží.

„V roce 1988 prošel stadion nedo-
konalou rekonstrukcí, při které se 
technické sektory zrušily, ale nové 
se nepostavily. Také dráha je ve 
velmi špatném stavu, navíc ovál je 
delší, takže na něm nelze pořádat 
oficiální závody. Přijdou–li závodit 
školy, musejí se děti převlékat na 
tribuně,“ popsal současný neutěše-
ný stav předseda atletického oddílu 
Miloslav Hons. Když oddíl působil 
ve 2. lize a vyšlo na něj pořadatel-
ství, musel si pronajímat stadiony 
v Bílině nebo Karlových Varech.

Naproti tomu nový letní stadi-
on, jejž budou atleti sdílet spolu 
s fotbalisty FC Chomutov, bude mít 
kromě odpovídajících fotbalových 
parametrů také dostatečnou úroveň 
pro potřeby chomutovské atletiky. 
„Podíleli jsme se na přípravě pro-
jektu, vyjadřovali jsme se k jeho 

Seriál Emco Dance Life Tour po-
kračoval v Chomutově Mistrovstvím 
Čech dětských formací v tanečních 
disciplínách street dance a modern 
dance. V Městské sportovní hale se 
během dvou dnů představilo zhru-
ba 120 formací z pěti desítek čes-
kých klubů, které si účast zajistily 
úspěšnými výsledky v regionálních 
kolech. Zastoupení mezi nimi měly 
i domácí kluby TŠ Stardance 
a Beethoven D.C. Exe Chomutov, 
který celou akci z pověření svazové 
organizace Czech Dance Organizati-
on také pořádal.

Oba domácí kluby znovu potvr-
dily, že v tanečním sportu patří 
k absolutní české špičce. Beethoven 
D.C. Exe v takzvaných streetových 
disciplínách nasadil do soutěže tři 
formace, v kategorii disco dance 
choreografii Pinkies, ve street dan-
ce dětí do 8 let choreografii A je 
to a ve street dance dětí do 11 let 
choreografii Wild Trip. Nebylo ani 
velkým překvapením, že všechny 
tři získaly zlatou medaili a titul 
mistra Čech. „S umístěním a ve-
dením formací ze strany trenérek 
jsem maximálně spokojená, avšak 
ve výkonu chyby byly a i když byly 
takového rázu, že si jich běžný 
divák ani nevšiml, musíme je do 
mistrovství republiky odstranit,“ 
zhodnotila vystoupení domácích 
závodníků šéftrenérka klubu Eva 
Vlková, která akci také moderova-
la. Jak dodala, ambice klubu ovšem 
sahají ještě dál: „Náš ´jedničkový´ 

Domácím se dařilo, Beethoven D.C. Exe má tři zlaté medaile a TŠ Stardance jednu 

Taneční formace bojovaly o titul mistra Čech

tým byl loni mistrem republiky, 
Evropy i světa. A protože polovina 
dětí v něm zůstala, rádi bychom 
tento úspěch zopakovali.“ 

Taneční škola Stardance měla 
v soutěži dvojí zastoupení v takzva-
ných performingových disciplínách. 
V kategorii rekreačního tance, ve 
které startují začátečníci, formace 
s choreografií Boney M zvítězila 
a v kategorii show dance choreogra-
fie Pohádkový sen obsadila 3. místo. 

Děti z Dubí a jejich hip –hopová choreografie Baby gangsters.          (foto: sk)

„Pro začínající děti je první místo 
z dvanácti skupin vynikající výsle-
dek a povzbuzení do dalšího snaže-
ní. Se třetím místem v show dance 
ale moc spokojeni nejsme. První 
tři formace byly velice vyrovnané, 
v podstatě první mohla být která-
koliv z nich. Teď tedy musíme na 
mistrovství republiky dokázat, že 
tato formace je opravdu dobře při-
pravená,“ poznamenala ředitelka TŠ 
Stardance Milada Zelenková.       (sk)

Atleti VTŽ se těší na stadion
technické podobě. Snažili jsme se, 
aby nové sportoviště nebylo na jed-
nu stranu zbytečně skromné a na 
stranu druhou zase tak okázalé, že 
by se v chomutovských podmínkách 
nevyužilo,“ vysvětlil Miloslav Hons. 
Stadion bude mít šest běžeckých 
drah a na stometrové rovince osm. 
Také zde bude zázemí i pro všechny 
technické disciplíny, například skok 
vysoký a daleký, pro hod oštěpem, 
vrh koulí atd. Ve srovnání se sou-
časností bude komfortní i zázemí, 
tedy šatny s příslušenstvím a pro-
story pro ukládání materiálu. Vý-
hodou bude i plocha pod tribunou, 
která se v případě nepříznivého 
počasí dá využívat jako rozběžiště 
nebo k trénování sprintů. Celkově 
by sportoviště mělo splňovat pod-
mínky Českého atletického svazu 
pro pořádání soutěží až do úrovně 
extraligy nebo nižších mezinárod-
ních mítinků. Stadion by měl vyrůst 
do konce roku 2012. Atleti si od něj 
slibují přínos i v personální rovině, 
tedy že odbourá důvod k odchodům 
závodníků zejména v technických 
disciplínách a že naopak k atletice 
přitáhne mládež.                             (sk)

•      První ostrou prověrkou výkon-První ostrou prověrkou výkon-
nosti kanoistů Sportclubu 80 Cho-nosti kanoistů Sportclubu 80 Cho-
mutov v nové sezoněmutov v nové sezoně se stal start 
na Mistrovství České republiky na 
dlouhých tratích v Ústí nad Labem. 
Tvrdou zimní přípravu zúročily 
Marcela Krauzová a Ditra Bolomská, 
které ve svých kategoriích zvítězily 
a získaly titul přeborníků ČR. Jejich 
oddíloví kolegové Kučerová, Pokor-
ný a Fridrichová ziskem stříbrných 
medailí jen potvrdili velmi dobrou 
sportovní úroveň vodáků z Kamen-
cového jezera.

•    Skatepark na Kamenném Vrchu Skatepark na Kamenném Vrchu 
hostil jeden z dvanácti závodů ev-hostil jeden z dvanácti závodů ev-
ropské série Quiksilver Bowlridersropské série Quiksilver Bowlriders 
ve skateboardingu. Podle očekávání 
zvítězil Martin Jurášek, který svými 
kousky v takzvaném bazénu ohro-
moval diváky nejen ve finále, ale po 
celý den. Protože si však účast ve 
finále celé série ve švédském Malmö 
zajistil již v předchozím závodě, 
dostal šanci poměřit se s nejlepšími 
jezdci z celého světa i druhý v po-
řadí chomutovského závodu Mirek 
Tovariš.                                              (sk)

jednou ranoujednou ranou22

Oddíl stolního tenisu Baník Bře-
zenecká uspořádal druhý ročník 
turnaje dvojic O pohár primátorky 
města Chomutova. Na startovní 
listinu se dostalo 74 hráčů, kteří 
pocházeli z oddílů nejen Ústeckého 
kraje, ale i mnoha jiných míst re-
publiky od Znojma po Bor u Tacho-
va. Několik dalších zájemců museli 
organizátoři z kapacitních důvodů 
odmítnout. Chomutovský turnaj se 
i tak stal jedním z největších v Čes-
ké republice.

Účastníci obsáhli téměř celé vě-
kové spektrum a byli mezi nimi jak 
hráči okresních přeborů, tak hráči 
ligoví, včetně 14leté reprezentant-
ky Martiny Štikové z Baníku Most. 
Startovní pole bylo rozděleno na 
poloviny a ke každému hráči nižší 
výkonnostní úrovně byl nalosován 
spoluhráč vyšší výkonnostní úrov-
ně. U vzniklých dvojic se tak jen 
velmi těžko dala odhadovat jejich 
společná síla, čímž turnaj získal na 
zajímavosti a dramatičnosti. Celo-
denním sítem zápasů ve skupinách 
a následných vyřazovacích bojů 
nakonec vítězně prošli M. Brožek 
(Německo – Oberliga) a J. Michal 
(Lubenec), druzí skončili J. Mandi-
nec (Baník Most) a J. Hovorka (Štětí) 
a sestavu na stupních vítězů doplnili 
L. Kučera (VTŽ Chomutov) a P. Hruš-
ka (Znojmo). Těsně za medailovými 
pozicemi skončili J. Dědíček (Bor 

Ve druhém ročníku se turnaj stal jedním z největších v ČR

u Tachova) a M. Suško (Sever Žatec). 
Soutěž útěchy vyhráli J. Polanský 
(Slavoj Děčín) a I. Bernášek (Cito-
liby). Organizátoři děkují za pod-
poru sponzorům, mezi které patří 

i město Chomutov. Ceny předal ta-
jemník magistrátu Theodor Sojka, 
který se sám turnaje zúčastnil a 
spolu s Martinou Štikovou obsadili 
14. místo.                                        (sk)

Na Mistrovství světa v billiard 
–hokeji a stolně hokejovém víceboji, 
které proběhlo od 8. do 11. května 
v Mostě, získal třetí místo v jedné 
z disciplín souběžně hodnoceného 
mistrovství Evropy celek Ukrajiny. 
Pro Chomutov je tento fakt zajímavý 
tím, že tuto zemi reprezentovali čle-
nové zdejšího sdružení občanů ukra-
jinské národnosti Zvony naděje.

Družstvo pod vedením hrajícího 
trenéra Valerije Kulackého si v kon-
kurenci 150 hráčů ze třinácti zemí 
světa vedlo zdatně. Kromě třetího 
místa v air –hokeji se v popředí pohy-
bovalo i v dalších soutěžích víceboje, 
tedy v billiard –hokeji (česky šprtci) 
a třech typech táhlového hoke-
je (ruský Luč, český Chemoplast 
a švédský Stiga), kde ovšem převážně 
obsazovalo nepopulární čtvrtá nebo 
pátá místa. „Bramborová“ medaile 
Ukrajincům patřila i v konečném 
hodnocení víceboje. Tým ve složení 
Valerij Kulacký, Pavel Lebedenko, 
Viktorie Kulacká, Alexandr Kapitula, 
Andrej Kapitula a Bohdan Michajlišin 
je přesto s umístěním spokojený. 
„Po třech letech práce je tohle první 
odměna,“ uvedl Valerij Kulacký a při-

O úspěch Ukrajiny se postarali Chomutováci

pomněl 6. místo z předchozího ME 
v Marienbergu.

Šampionát v Mostě byl historicky 
teprve druhým MS v biliard –hokeji. 
Probíhal po čtyři dny na betonové 
ploše mosteckého zimního stadi-
onu. Souběh s hokejovým MS byl 

V air –hokeji se Ukrajincům dařilo nejvíc, na snímku při hře proti soupeři ze 
Švédska Viktorie Kulacká. Přihlížejí spoluhráči (zleva) Bohdan Michajlišin, 
Pavel Lebeděnko a její otec Valerij Kulacký.                                             (foto: čer)

záměr. „Všechny stolní hokeje mají 
vzor v ledním hokeji, a proto se or-
ganizátoři snaží termín mistrovství 
vždy nějak vměstnat do doby, kdy 
se hraje MS v hokeji,“ poznamenal 
Ondřej Černý, člen organizačního 
výboru MS.                                        (sk) 

V Městské sportovní hale probě-
hl mezinárodní turnaj Velká cena 
Chomutova v řeckořímském zápase 
kadetů a juniorů. Startovala na něm 
reprezentační družstva České repub-
liky, Švédska, Běloruska, Lotyšska, 
Litvy a Holandska a také celek pořá-
dajícího klubu ASK VALZAP Chomutov. 
A právě domácí zápasníci si vedli nad 
očekávání dobře, v hodnocení soutěže 
kadetů skončili druzí za Švédy, mezi 
juniory obsadili páté místo a neoficiál-
ní celkové hodnocení dokonce vyhráli. 
Zlatou medaili vybojoval reprezentant 
v domácím dresu Artur Omarov, stří-
brnou pak jeho oddíloví kolegové Do-

Chomutovští zápasníci se projevili 
jako kvalitní soupeři i hostitelé

minik Moroz, Martin Prát, Lukáš Holub 
a také Joakim Övferman. Tento Švéd, 
který má ovšem i české občanství, si 
navíc definitivně vybojoval účast na 
červnovém ME kadetů. V Chomutově 
totiž znovu porazil svého konkurenta 
a dosavadní českou jedničku Powadu. 
Ve hře o ME je stále i Michal Zedník, 
jehož další prověrka a šance čeká na 
turnaji 30. května. 

Vyhlášením výsledků setkání 
zápasnického mládí neskončilo. Švé-
dové, Bělorusové, Lotyši a také čeští 
reprezentanti v Chomutově zůstali na 
soustředění a spolu s domácími borci 
týden dvoufázově trénovali.            (sk) 

Milovníci plavání a obdivovatelé 
zdravotně handicapovaných sportov-
ců si v Chomutově přijdou na své. Od 
pátku 30. května do neděle 1. června 
se v padesátimetrovém bazénu Měst-
ských lázní v Chomutově uskuteční 
V. ročník mezinárodních plaveckých 
závodů zdravotně postižených spor-
tovců – Eurowaves 2008 – pohár pro 
všechny Evropany. 

Soutěž, která se pořádá po záštitou 
ministra zdravotnictví ČR, hejtmana 
Ústeckého kraje a primátorky Statu-
tárního města Chomutova, poskytne 
domácím i zahraničním plavcům 
jednu z posledních příležitostí splnit 
limity pro účast na Letních paralym-
pijských hrách 2008. Program akce: 
pátek 30. 5. od 9.30 do 13.00 hodin 

Pod názvem Velká cena Chomu-
tova proběhlo na náměstí 1. máje a 
v městské věži otevřené Mistrovství 
ČR v mezinárodní disciplíně Železný 
hasič. O Světové hasičské hry v Li-
verpoolu usilovalo 26 hasičů a šest 
družstev. Z domácích závodníků se 
prosadili Vojtěch Dvořák – 1. místo 
v kat. do 25 let, Oldřich Dvořák – 2. 
místo v kat. nad 50 let a Tomáš Rin-
gler – 5. místo v kat. nad 35 let.  (sk)

V lázních půjde také o paralympiádu
rozplavby a od 17.00 do 20.00 hodin 
finále. V sobotu 31. 5. od 9.30 do 13.00 
hodin rozplavby a od 17.00 do 20.00 
hodin finále. V neděli 1. 6. od 9.00 
do 12.00 hodin rozplavby a od 15.30 
do 17.00 hodin finále.                     (pav)

Na „bednu“ vystoupili vítězové až po dvanáctihodinovém zápolení.  (foto: sk)


